
        PRZEGRANA TEŻ MOŻE BYĆ SUKCESEM! 

 
Dziewiątego kwietnia br.  wybra-

łem się z tatą do Poznania  na mecz naszej 
stargardzkiej drużyny Błękitnych Stargard 
z Lechem Poznań o awans do finału Pucha-

ru Polski.  
Po pierwszym wygranym meczu 3:1 z tą drużyną, który 

odbył się u nas w Stargardzie,  mieliśmy wielkie nadzieje co do 
przejścia Błękitnych do finału. Prawie 3 tysiące kibiców wybrało 
się ze Stargardu autokarami, których przejazd zafundował 
prezydent miasta. Już w autokarze czułem niesamowite emocje. 
Sam też jestem zawodnikiem drużyny piłkarskiej Bł ękitni 
Stargard rocznika 2003 i wiem, ile znaczy dla piłkarza tak 
ważny mecz.  

Wszyscy kibice byli w świetnych nastrojach, całą drogę 
śpiewali przyśpiewki klubowe. Kiedy dojechaliśmy na miejsce  i 
stanęliśmy przed stadionem, wiedzieliśmy że nie będzie łatwo, bo 
już sam obiekt robił ogromne wrażenie.   

Zajęli śmy swoje miejsca na stadionie. Atmosfera stała się naprawdę gorąca, czuliśmy, że to będzie  dobry i emocjonu-
jący mecz. Większość naszych kibiców miała klubowe czapki i szaliki. Królował oczywiście kolor błękitny.  Po rozpoczęciu 
meczu widzieliśmy, że Lech Poznań nie może odpuścić i jest bardzo zdeterminowany, by wygrać. Mimo tego stale dopingowa-
liśmy naszych piłkarzy.  W 19. minucie po pięknym kontrataku nasi piłkarze strzelili gola. To była wielka radość. Na trybu-
nach zapanowało szaleństwo, wszyscy ściskali się i  krzyczeli: „Bł ękitni, Bł ękitni…!”. Uwierzyli śmy że finał jest nasz.  

Niestety kilka minut później sędzia dał naszemu zawodnikowi czerwoną kartk ę. Nasz skład musiał grać w osłabieniu. 
I sądzę, że  to zadecydowało o dalszych losach meczu. Jednak nadal była w nas cicha nadzieja, że może się uda wygrać. Lech 
powoli osiągał przewagę i zdołał pokonać Błękitnych 5:1. Mimo to dalej byliśmy z naszym zespołem, głośno dopingując piłka-
rzy. Dla nich- drużyny drugoligowej  wejście do półfinału Pucharu Polski było już i tak wielkim sukcesem. Po meczu podzię-
kowaliśmy zawodnikom 15 minutową owacją na stojąco. Oglądanie tego sportowego spotkania na żywo, a nie przed telewizo-
rem było dla mnie  fantastyczne. To był wspaniały mecz, który zostanie na długo w mojej pamięci. 
                                                                                                                      Jakub Koczorowski z tatą ( zdjęcie ze zbiorów rodzinnych) 

ŚWIETNA PROMOCJA MIASTA 
 
Transmisję z meczu oglądałem w telewizji. Rozpoczęła się ona  wieczorem o godzinie 20.45. Pierwsze minuty spotka-

nia nie zapowiadały korzystnego wyniku naszej drużyny, ponieważ już od samego początku inicjatyw ę w grze przejęła druży-
na przeciwna. Los uśmiechnął się jednak do nas w 19. minucie i po pięknej akcji udało się trafi ć do bramki Lecha. Strzelcem 
bramki był Piotr Wojtasiak.  

Od tej jednak pory nic już nie układało się po naszej myśli. W 28. minucie zawodnik z naszego zespołu, Łukasz Kosa-
kiewicz otrzymał drugą żółtą kartk ę, w konsekwencji czerwoną, przez co do końca spotkania graliśmy o jednego zawodnika 
mniej. W dalszym etapie meczu drużyna przeciwników strzeliła nam aż trzy bramki, co doprowadziło do dogrywki, ponieważ 

w pierwszym pojedynku drużyna Błękitnych 
wygrała z Lechem 3:1. Była to dla nas ostatnia 
szansa, której nie zdołaliśmy wykorzystać, 
ponieważ rywale strzelili nam kolejne dwa gole.  

Mecz, choć dla nas przegrany, 
zarówno zawodnicy, jak i kibice, mogą uznać 
za wielki stargardzki sukces. Nasi obrońcy 
robili, co mogli, brakowało jednak 
napastników do wyprowadzenia piłki na pole 
przeciwnika. Mówiąc krótko, drugoligowi 
Błękitni wykonali kawał dobrej roboty w 
meczu z zespołem z ekstraklasy, który jest 
wicemistrzem Polski. Pokonali ich w 
pierwszym meczu, ulegając niestety w rewanżu, 
który obserwowało na stadionie w Poznaniu 
około trzech tysięcy kibiców z naszego miasta. 
Mam nadzieję, że Błękitni w przyszłości będą 
powtarzać sukces, jaki osiągnęli podczas tej 
długiej wspinaczki na tak dobre miejsce w 
Pucharze Polski. Jedno jest pewne, tak dobry 
wynik naszego zespołu spowodował bardzo 

duże zainteresowanie wszystkich najważniejszych mediów w Polsce, przez co nasze miasto zostało bardzo mocno wypromo-
wane.  

                                                                                                                                                             Oskar Druszcz 
Foto: p. Tadeusz Surma, mecz Błękitni Stargard- Lech Poznań na stargardzkim stadionie (zdjęcie wykorzystane za zgodą autora) 



BŁĘKITNI! JESTEŚMY Z WAS DUMNI! 
 

Nasza drużyna nie była faworytem, jednak 1 kwie-
tnia sprawiła żart primaaprilisowy i ograła dru żynę z 
ekstraklasy. Po tym meczu postanowiłem wraz z rodziną 
kibicować Błękitnym w Poznaniu.  
  Stadion w tym mieście jest jednym z największych w 
Polsce. Rekord w największej ilości kibiców wynosi 45 tyś. 
widzów, a na naszym meczu było „tylko”  18,5 tyś.  Stadion 
w Stargardzie w porównaniu z poznańskim niestety wygląda 
bardzo słabo. Zadaszone trybuny,  komentatorzy, ekrany dla 
kibiców, oświetlenie, sklepy sportowe, budki z jedzeniem 
oraz wielkość stadionu to luksus, którego nie mamy. Nawet 
zakup biletu na mecz jest zupełnie inny niż u nas. Bez karty 
kibica i zdjęcia nie ma możliwości kupienia biletu przez 
Internet. Na każdym bilecie jest później wydrukowana karta 

kibica ze zdjęciem właściciela biletu (obok zdjęcie karty). 
Pomimo tego, że ze Stargardu jechało 40 autokarów kibiców, ja na mecz pojechałem samochodem z rodziną. Siedzia-

łem na trybunach przy płycie boiska. Na początku nasi piłkarze sprawiali wrażenie zagubionych. Gra toczyła się na naszej 
połowie.  Ku zdumieniu wszystkich Błękitni strzelili pierwsi gola. W 28. minucie z dwoma żółtymi kartkami opu ścił boisko 
Łukasz Kosakiewicz. Gdyby nie to zdarzenie, prawdopodobnie byśmy awansowali.  Błękitni, graj ąc w dziesiątkę, tylko się 
bronili. Atmosfera była ciągle napięta dla kibiców Lecha i Błękitnych.  Wynik po drugiej połowie nie rozstrzygnął, kto awan-
suje. Dopiero w dogrywce przeciwnik zdobył znaczące prowadzenie.       

Mimo przegranej Błękitni pojad ą na finał jako goście honorowi, zaproszeni przez prezesa Polskiego Związku Piłki 
Nożnej - Zbigniewa Bońka. Dzięki  naszym piłkarzom Stargard jest znany w całej Polsce, a nasza drużyna zdobyła uznanie. 
Szkoda, że nie awansowaliśmy, ale to, co osiągnęliśmy to i tak wiele. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zdobędziemy Puchar 
Polski. 

                                                                                                                                                            Tomek Kolenda 
Wynik meczu  uważam za niesprawiedliwość! Nasi zawodnicy grali pięknie i dzielnie  do ostatnich minut meczu. Mo-

im zdaniem zawinił sędzia, który nas oszukał tą czerwoną kartk ą i zepsuł  wszystkim kibicom widowisko. Wszystko dlatego, 
że moim zdaniem PZPN w finale widzieć chce tylko drużyny z wielkim prestiżem takie jak Lech Poznań czy Legia Warszawa. 
Ci jednak wcale nie grają lepszej piłki niż  nasza rodzima drużyna ze Stargardu, w której zawodnicy nawet nie śnią o takich 
pieniądzach, jakie zarabiają zawodnicy np. Lecha Poznań. 
Udowodniliśmy w tych meczach, że nie liczą się tak naprawdę pieniądze. Nasi piłkarze pokazali, że wielkie serce do piłki i 
walka do końca jest najważniejsza i nie liczy się wynik końcowy, tylko umiejętności i chęci. Błękitni! Wielki szacunek i po-
dziękowania! 
                                                                                                                                                               Oskar Wiśniewski 
 

Moim zdaniem mecz 
Błękitni Stargard - Lech Poznań 
był dla nas- stargardzian, 
historycznym wydarzeniem.  
 Nasi grali bardzo dobrze i mimo, 
że ponieśli porażkę, dali z siebie 
wszystko. To i tak bardzo wiele, że 
klub z mniej znanego miasta, 
wybił się tak wysoko. Piłkarze 
Błękitnych gr ę zaczęli bardzo 
dobrze, bo jako pierwsi strzelili 
gola. Niedługo jednak cieszyliśmy 
się tym wynikiem, a cały mecz 
zakończył się przegraną. Mimo to 
Błękitni wło żyli dużo serca w ten 
mecz. I teraz cały Stargard jest z 
nich dumny, że tak daleko zaszli…  
Tym osiągnięciem nasi zawodnicy 
sprawili kibicom, jak równie ż 
sobie, wielki prezent na 
siedemdziesięciolecie istnienia 
Klubu „Bł ękitni”, który powstał 
18 maja 1945 roku. 
                                  

                                                                                                                                                                Maja Bonisławska 
Foto: p. Tadeusz Surma  (za zgodą autora) 


